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GEMEENTE NUTH Raad:  
 Agendapunt:  
 Reg.nr: PIOF/2008/823 
 
 RTG:  
 
 

AAN DE RAAD 
 

Onderwerp: Besluit tot het vaststellen van woonplaatsen gemeente Nuth 
 

 
Inleiding  

Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie binnen de overheid te bevorderen, heeft 
het kabinet besloten over te gaan tot de wettelijke invoering van Basisregistraties voor adressen 
en gebouwen. In deze wetgeving, die medio 2009 van kracht zal worden, wordt aan gemeenten 
opgedragen het gehele gemeentelijk grondgebied op te delen in woonplaatsen. Het resultaat 
dient te worden vastgelegd in een zogenaamd woonplaatsbesluit. Alhoewel woonplaatsnamen in 
het maatschappelijke verkeer reeds een belangrijke functie vervullen bij de adressering, zijn de 
exacte begrenzingen van woonplaatsen in het verleden veelal niet expliciet door de gemeente 
vastgesteld. Met dit besluit vindt deze afbakening alsnog plaats.  
 

Voorgeschiedenis 

Tijdens de herindeling is middels de wet van 21 mei 1981, staatsblad 1981, nr. 288 de 
gemeentegrens als gevolg van de gemeentelijke herindeling vastgesteld. In de jaren 
daaropvolgend hebben aanpassingen plaatsgevonden in het grensbeloop. Hierover zijn opnieuw 
wetten afgekondigd. Deze zijn vastgelegd in de staatsbladen 733 de dato 17-12-1981 en 494 de 
dato 2-11-1989.  
 

Formeel en beleidskader 

De Gemeenteraad houdt bij deze besluitvorming rekening met: 
1. de wet BAG 
2. de Gemeentewet 
3. de Koninklijke Besluiten 
4. de geldende verordeningen 
5. het Convenant tussen de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), het Ministerie 

van VROM en TNT Post, dat op 11 mei 2006 werd afgesloten. 
 

Overwegingen 

Met de genoemde wetten is het grondgebied van de gemeente Nuth ingekaderd. Het gaat er nu 
om binnen de grenzen woonplaatsen te benoemen. TNT adviseert gemeenten in het hier boven 
genoemde Convenant dringend, om in het woonplaatsenbesluit zoveel mogelijk de huidige 
woonplaatsen te benoemen. 
In aanvullend overleg met TNT Den Haag bleek, dat TNT conform afspraak in het convenant 
terughoudend omgaat met het veranderen van de benamingen en begrenzingen van 
woonplaatsen. De reden hiervoor is dat de huidige woonplaatsen gebaseerd zijn op 
postcodesystematiek die binnen Nederland wordt gehanteerd. 
Vanuit deze systematiek kent de gemeente Nuth dus vier woonplaatsen (de postcodecijferss zijn 
tussen haakjes achter de woonplaatsen vermeld): 
Hulsberg  (6336) 
Nuth (6361) 
Schimmert (6333) 
Wijnandsrade. (6363) 
 
De kern Vaesrade heeft sinds de invoering van de postcodesystematiek dezelfde postcode als de 
kern Nuth: 6361. TNT merkt op dit moment onder de geldende regels Vaesrade niet aan als een 
afzonderlijke woonplaats. 
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Adressen in de kern Vaesrade hebben dan ook de postcode 6361 en worden als liggend in de 
kern Nuth aangemerkt. 
Het is dan ook voor de hand liggend om deze indeling te handhaven. 
Uiteraard is onderzocht of er een mogelijkheid is om Vaesrade als afzonderlijke woonplaats aan 
te doen duiden. 
Mocht uw Raad het wenselijk achten, om ondanks het negatief advies van TNT, Vaesrade als 
nieuwe aparte woonplaats te benoemen, dan dient het Gemeentebestuur hiervoor een officieel 
verzoek in te dienen bij TNT, waarna TNT onderzoekt, of Vaesrade hiervoor in aanmerking komt.. 
Het onderzoek is gebaseerd op diverse criteria, die TNT op voorhand niet wilde mededelen. 
Pas na formele goedkeuring door TNT kan de gemeente Nuth officieel Vaesrade als woonplaats 
benoemen. Hieraan zijn financiële consequenties verbonden, deze zijn vermeld in de paragraaf 
“Financiële aspecten”. Deze verandering bij de gemeente Nuth kan bij inwoners, bedrijven en 
instellingen op bezwaren stuiten. Daarom is het verstandig, dit besluit zorgvuldig en tijdig te 
communiceren. 
Momenteel gebruikt de gemeente Nuth binnen enige adressenbestanden na de postcode 6361 als 
woonplaatsaanduiding “Vaesrade”. Bij de uitvoering van het voorgestelde besluit (benoeming vier 
woonplaatsen) dienen deze adressenbestanden te worden gewijzigd conform de richtlijnen van 
de wet BAG. 
 

Financiële aspecten 

De kosten die zijn verbonden aan het benoemen van de nieuwe woonplaats Vaesrade, zijn de 
eenmalige kosten, welke de gemeente aan TNT dient te voldoen. Dat is een eenmalig bedrag ad 
€ 500,- voor de nieuwe woonplaats plus € 125 euro voor elk postadres binnen Vaesrade. 
Uitgaande van de ca. 500 huidige adressen kost dit de gemeente Nuth een totaalbedrag van € 
62.625,- aan TNT. 
 

Inspraak/Referendummogelijkheid

N.v.t.  
 

Communicatie 

Het raadsbesluit openbaar maken via de gebruikelijke weg. Daarnaast vooruitlopend op het 
inwerking treden van de wet BAG, vooraf alle inwoners van Vaesrade per brief informeren over 
de verplichte wijziging van de adressering in de gemeentelijke correspondentie.  
 

Voorstel 

Het college stelt voor: 
 
- gelet op: 

o artikel 108 van de Gemeentewet 
o de genoemde wetten inzake herindeling van Zuid-Limburg ; Stb. 1981, nr. 288 

en 733 en Stb 1989, nr. 494 en  
o de Verordening straatnaamgeving en huisnummering gemeente Nuth de dato 

18-4-1995, registratienummer BJZ/2005/3108; 
- overwegende dat door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer een wetsvoorstel betreffende de basisregistraties adressen en gebouwen wordt 
voorbereid waarin de gemeenten zal worden opgedragen het gemeentelijke grondgebied te 
verdelen in één of meer woonplaatsen; 

- gezien het advies van TNT Post inzake de gevolgen van het voorgenomen besluit tot het 
vaststellen van woonplaatsen voor de systematiek van postcodes in Nederland; 

 
besluit 
tot vaststelling van de woonplaats(en): 
 

- Nuth 
- Hulsberg 
- Schimmert 
- Wijnandsrade.  
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met ingang van 1 april 2008 overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 februari 2009  
 
 

Besluit 

De raad van de gemeente Nuth, 
 
- gelet op: 

o artikel 108 van de Gemeentewet 
o de genoemde wetten inzake herindeling van Zuid-Limburg ; Stb. 1981, nr. 288 

en 733 en Stb 1989, nr. 494 en  
o de Verordening straatnaamgeving en huisnummering gemeente Nuth de dato 

18-4-1995, registratienummer BJZ/2005/3108; 
- overwegende dat door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer een wetsvoorstel betreffende de basisregistraties adressen en gebouwen wordt 
voorbereid waarin de gemeenten zal worden opgedragen het gemeentelijke grondgebied te 
verdelen in één of meer woonplaatsen; 

- gezien het advies van TNT Post inzake de gevolgen van het voorgenomen besluit tot het 
vaststellen van woonplaatsen voor de systematiek van postcodes in Nederland; 

 
besluit 
tot vaststelling van de woonplaats(en): 
 

- Nuth 
- Hulsberg 
- Schimmert 
- Wijnandsrade.  

met ingang van 1 april 2008 overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening. 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Nuth in de openbare vergadering van 
 
de griffier,                                                               de voorzitter, 
 
 
 
 
P.J.M. Boyen                                                            Mr. H.G. Vos 
 

Bijlage(n) 

1. Een toelichting op het woonplaatsenbesluit en de bijlagen; 
2. Een situatietekening waarop de woonplaatsgrenzen en de situering van de woonplaatsen 

binnen de gemeente Nuth zijn aangegeven; 
3. De Koninklijke Besluiten, staatsbladen 288, 733 en 494; 
4. De verordening straatnaamgeving en huisnummering gemeente Nuth, reg.nr.: 

BJZ/2005/3108; 
5. Het Convenant afgesloten door VNG, Ministerie van VROM en TNT. 

 
 

Ter inzage 

N.v.t. 
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